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Coraz bli¿ej rozpoczêcia realizacji budo-
wy drogi ekspresowej S-5 ³¹cz¹cej Po-
znañ z Wroc³awiem.
9 wrzeœnia Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Pozna-
niu, wspólnie z projektantami z konsor-
cjum Ayesa w Szczecinie i WBP w Za-
brzu, przeprowadzi³a w Czaczu i Œmiglu
konsultacje spo³eczne dotycz¹ce przebie-
gu ekspresówki przez gminê. Znana jest
ju¿ jej ostateczna trasa, która prowadziæ
bêdzie nowym œladem, za wyj¹tkiem od-
cinka obwodnicy. Trasa S-5 bêdzie drog¹
dwujezdniow¹, zatem czêœæ obwodnicy
zostanie wykorzystana jako jeden pas
ruchu, drugi zaœ w przeciwnym kierun-
ku zostanie dobudowany.
Na odcinku œmigielskim licz¹cym 12 km
wybudowanych zostanie kilka obiektów
mostowych oraz dwa wêz³y. Jeden po-
wstanie w Niet¹¿kowie, drugi zaœ pomiê-
dzy Czaczem a Œmiglem.
Planiœci zgodnie z projektem przewiduj¹
wyburzenie w gminie Œmigiel kilku bu-
dynków mieszkalnych. Szacowaniem

S - 5  p o  k o n s u l t a c j a c h

nieruchomoœci zajm¹ siê biegli rzeczo-
znawcy maj¹tkowi wojewody.
Rozpoczêcie realizacji inwestycji zapla-
nowano na rok 2010. Ten rok i ca³y na-

stêpny bêdzie czasem na przygotowanie
dokumentacji formalno-prawnej ³¹cznie
z podzia³ami i wykupem gruntów.

A. Kasperska
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Wzorem roku ubieg³ego organizacje po-
zarz¹dowe dzia³aj¹ce na obszarze gminy
bêd¹ mog³y przyst¹piæ do konkursu og³o-
szonego przez burmistrza Œmigla na za-
dania m.in. z zakresu kultury fizycznej,
edukacji, ochrony i promocji zdrowia czy
polityki prorodzinnej, realizowane w ro-
ku przysz³ym. Zasady oraz formy wspó³-
pracy okreœla przyjêty na rok 2009 pro-
gram.
Za trzy miesi¹ce kilkanaœcie ulic w mie-
œcie utraci status dróg powiatowych i od
1 stycznia przejdzie pod zarz¹d gminy.
Rada Powiatu Koœciañskiego 28 sierpnia
pozbawi³a kategorii dróg powiatowych
sieæ ulic s³u¿¹cych miejscowym potrze-
bom. Bêd¹ to ulice: Koœciuszki, Ogrodo-
wa, Po³udniowa, Kiliñskiego, Wodna, Œw.
Wita, Pó³nocna, Koœciañska, Sienkiewi-
cza, ulice przechodz¹ce przez Plac Roz-

Mieszkañcy powiatu koœciañskiego
w ostatni¹ niedzielê wrzeœnia przyjecha-
li do Racotu na obchody 90. rocznicy Po-
wstania Wielkopolskiego, po³¹czone
z 80. rocznic¹ powstania pañstwowej
Stadniny Koni w Racocie. Starostwo Po-
wiatowe wspólnie z samorz¹dami gmin
Ziemi Koœciañskiej przygotowa³o dla
przyby³ych wiele atrakcji.
Uroczystoœæ rozpoczê³o przybycie
Ochotniczego Reprezentacyjnego Od-
dzia³u U³anów Miasta Poznania, po czym
wszystkich obecnych powita³ gospodarz
obchodów Andrzej Jêcz – starosta ko-
œciañski. Na widowni zasiedli m.in. wo-
jewoda wielkopolski Piotr Florek, sena-
tor Ma³gorzata Adamczak, w³odarze
i przedstawiciele samorz¹dów oraz s³u¿b
mundurowych. Nastêpnie przed publicz-
noœci¹ swoje umiejêtnoœci zaprezentowa-
li u³ani – musztrê, sztukê w³adania bia³¹
broni¹ i karabinem oraz szar¿ê. Na hipo-
drom przyby³ tak¿e zabytkowym powo-
zem, w asyœcie oficerów, Ignacy Pade-
rewski - postaæ znana z wielkiego talen-
tu muzycznego, ale i dzia³alnoœci niepod-
leg³oœciowej. Jego przybycie 90 lat temu
do Poznania sta³o siê impulsem do zry-
wu niepodleg³oœciowego w Wielkopol-
sce.
Inscenizacji potyczki, w wykonaniu po-
znañskiego Stowarzyszenia Rekonstruk-
cji Historycznej „Odwach”, na któr¹
wszyscy niecierpliwie czekali, towarzy-
szy³y huki, wystrza³y, okrzyki i mnóstwo
dymu, jak w prawdziwej bitwie. I jak to

XXV Sesja Rady Miejskiej

W 90 lat po Powstaniu Wielkopolskim

strzelanych i Plac Wojska Polskiego,
Szkolna, Matejki, Mickiewicza, Lesz-
czyñska oraz Morownicka.
Ponadto radni wprowadzili porz¹dkuj¹-
ce zmiany do bie¿¹cego bud¿etu. Miêdzy
innymi przyjêli do gminnej kasy 45 780
z³ na program „Uwolnij swoje mo¿liwo-
œci” realizowany przez Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Œmiglu oraz 245 040 z³
tytu³em op³aty wniesionej przez firmê
IVESTGAS za wycinkê ponad dwustu
drzew rosn¹cych na trasie budowanego
ruroci¹gu biegn¹cego przez Broñsko,
Ksiêginki, Karœnice, Bielawy, ̄ egrówko,
Poladowo, Morownicê, Bronikowo i Ma-
chin.
Najemcy, którzy z³o¿yli wstêpne wnioski
o wykup mieszkañ komunalnych w Œmi-
glu przy ulicy Pó³nocnej 5 i 7, Matejki 6
oraz Szkolnej 5 i 7, niebawem bêd¹ mogli

staæ siê w³aœcicielami zajmowanych loka-
li. Radni wyrazili zgodê na ich sprzeda¿.
Dzia³ki budowlane w Œmiglu ciesz¹ siê
du¿ym zainteresowaniem nabywców, dla-
tego rada wytypowa³a kolejnych piêæ
parceli do sprzeda¿y. S¹ to ju¿ ostatnie,
przy ulicy Bocznej, gminne tereny prze-
znaczone pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne.
Dwie z uchwa³ dotyczy³y skarg pañstwa
Borowskich. Jedna skarga z³o¿ona na
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej zosta-
³a uchwa³¹ przekazana do rozpatrzenia
wojewodzie, druga zaœ dotyczy³a zaskar-
¿enia podjêtej 21 sierpnia br. uchwa³y
uznaj¹cej skargê pañstwa Borowskich na
dzia³alnoœæ burmistrza Œmigla za bezza-
sadn¹. Œmigielscy radni po raz kolejny,
analizuj¹c okolicznoœci, postanowili
uchwa³¹ nie uwzglêdniaæ z³o¿onej skar-
gi.

A. Kasperska

w boju bywa, byli te¿ ranni. Inscenizacjê
wyre¿yserowa³ Wojciech Nawrot.
Poza polem bitwy widzowie mogli zajrzeæ
do wojskowego obozu powstañców,
kuchni polowej, gdzie ¿o³nierze czêsto-
wali grochówk¹, chlebem i jajecznic¹,
a nawet uzyskaæ kartê rekrutacyjn¹. Za-
interesowani mogli z bliska obejrzeæ
sprzêt wojskowy, zarówno ten najnowszy,
jak i starsze wozy bojowe. Pokaz strzela-
nia z armaty oraz broni czarnoprocho-
wej demonstrowali œmigielscy bracia
kurkowi. Byli tak¿e stra¿acy z sêdziwy-
mi sikawkami konnymi oraz najnowszym

sprzêtem gaœniczym.
Atrakcj¹ dla przyby³ych by³ zabytkowy
samochód marki BMW-Overland model
91.
Obchody jubileuszowe zakoñczy³ pokaz
amazonek, grupy dzia³aj¹cej przy 15.
Pu³ku U³anów poznañskich, tañcz¹cych
konno kadryla.
Uroczystoœæ odby³a siê pod patronatem
prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego,
marsza³ka województwa wielkopolskiego
Marka WoŸniaka oraz wojewody wielko-
polskiego Piotra Florka.

tekst i fot. A. Kasperska
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W przypadku cmentarzy ¿ydowskich
mo¿emy spotkaæ siê z kilkoma okreœle-
niami. W jêzyku hebrajskim bêd¹ to: „bet
chaim” (dom ¿ycia), „bet kwarot” (dom
grobów) czy „bet olam” (dom ¿ycia
wiecznego), w jêzyku jidysz – „hajlike
ort” (œwiête miejsce) oraz „gute ort” (do-
bre miejsce). W Polsce powszechnie
przyjête jest wywodz¹ce siê z jêzyka nie-
mieckiego s³owo „kirkut”.
Cmentarze s¹ miejscem œwiêtym, ale jed-
noczeœnie rytualnie nieczystym, st¹d
przy wyjœciu znajduje siê studnia, przy
której nale¿y dokonaæ ablucji. Nieczy-
stoœæ cmentarza uniemo¿liwia te¿ wstêp
na jego teren kap³anom, choæ zakaz ten
nie dotyczy pochówków ich bliskich. Na-
wet wtedy musz¹ jednak zachowaæ sto-
sowny dystans od grobu.
Niezwykle istotna jest zasada nienaru-
szalnoœci grobu. Szcz¹tki ludzkie maj¹
bowiem oczekiwaæ na nadejœcie Mesja-

sza. Dlatego te¿ cmentarzy ¿ydowskich
nie wolno rozkopywaæ, a ekshumacja
dopuszczalna jest tylko w œciœle okreœlo-
nych przypadkach. Dla ¯ydów najwa¿-
niejsze jest to, co kryje ziemia, a nagrob-
ki – choæ naturalnie otaczane szacun-
kiem – maj¹ znaczenie wtórne. ¯ydow-
ski grób nie mo¿e byæ ponownie wyko-
rzystany. Nie istnieje te¿ pojêcie „likwi-
dacji” cmentarza. Przez szacunek dla
zmar³ych na cmentarzu nie wolno spo-
¿ywaæ jedzenia, piæ, wnosiæ Tory, a wiêc
wykonywaæ czynnoœci niedostêpnych dla
nieboszczyka. Nie wolno wypasaæ zwie-
rz¹t czy zbieraæ siana. Nie mo¿na te¿
traktowaæ cmentarza jako skrótu drogi.
Mê¿czyŸni na terenie cmentarza ¿ydow-
skiego powinni nosiæ nakrycie g³owy.
Charakter ystyczny dla cmentarzy
¿ydowskich jest podzia³ terenu na czêœæ
mêsk¹, ¿eñsk¹ i dzieciêc¹. Czêsto w po-
bli¿u wejœcia chowano rabinów, cadyków

i inne osoby zas³u¿one dla lokalnej spo-
³ecznoœci.
Na cmentarzach zakopywano tak¿e wy-
posa¿enie synagog, na przyk³ad zniszczo-
ne zwoje.
Formy grobów ewaluowa³y na przestrze-
ni dziejów. Pocz¹tkowo pochówków do-
konywano w jaskiniach i pod stosami
kamieni. PóŸniej wykszta³ci³a siê forma
popularnej do dziœ macewy – pionowe-
go nagrobka. Macewy wykonywano
z ró¿nych materia³ów – z granitowych
g³azów, piaskowca, marmuru, ¿eliwa lub
drewna. Ze wzglêdu na nietrwa³oœæ ma-
teria³u do dziœ nie przetrwa³a ¿adna drew-
niana macewa. Macewa swym wygl¹dem
nawi¹zuje do bramy, symbolu przejœcia
z ¿ycia ziemskiego do ¿ycia w innym
œwiecie. Czêsto nagrobki by³y malowa-
ne – œlady polichromii do dziœ przetrwa-
³y na wielu macewach.
Na ¿ydowskich grobach czêsto widuje
siê u³o¿one kamyki. Geneza tego zwycza-

Kirkuty, macewy...

„Lapidarium ̄ ydowskie poœwiêcamy pa-
miêci o wspólnej przesz³oœci – Spo³eczeñ-
stwo Ziemi Œmigielskiej”. Taki napis wy-
ryto na tablicy pami¹tkowej, uroczyœcie
ods³oniêtej 21 wrzeœnia przy ulicy dr.
Skar¿yñskiego w Œmiglu, w miejscu,
gdzie kiedyœ za murem z czerwonej ce-
g³y chowano zmar³ych wyznania moj¿e-
szowego. Miasto wiatraków ma bogat¹
historiê. Osiedlali siê w nim ludzie ró¿-
nych wyznañ i narodowoœci. Ludnoœæ
¿ydowska dotar³a tu w drugiej po³owie
XVIII wieku. Koniec XVIII i pocz¹tek XIX
wieku to okres, kiedy ¯ydzi stanowili
znacz¹cy odsetek – blisko 20% – œmigiel-
skiej spo³ecznoœci. Zatem niew¹tpliwie
wspó³tworzyli historiê miasta.
Pod koniec XX wieku odnaleziono kilka-
dziesi¹t fragmentów p³yt nagrobnych
pochodz¹cych ze œmigielskiego kirkutu.
Nekropoliê za³o¿ono oko³o 1785 r.,
a ostatni pochówek mia³ miejsce w 1937
roku. Cmentarz zniszczony zosta³ pod-
czas II wojny œwiatowej przez niemiec-
kie w³adze okupacyjne. Teraz ocala³e
macewy, które jeszcze do niedawna s³u-
¿y³y za p³yty brukowe w podwórzach i bu-
dynkach gospodarskich, wróci³y na swo-
je miejsce. Dwie tablice nagrobne zacho-
wane w ca³oœci oraz piêæ, które uda³o siê
z³o¿yæ z fragmentów, zosta³y osadzone
w murze, który niegdyœ okala³ ¿ydowsk¹
nekropoliê. Pozosta³e kawa³ki u³o¿ono
pod murem.
Lapidarium powsta³o, aby ocaliæ od zapo-
mnienia czêœæ bogatej historii miasta,

Aby przywróciæ i zachowaæ pamiêæ

a tak¿e by daæ wyraz szacunku dla by³ych
mieszkañców Œmigla. Jego otwarcie od-
by³o siê w strugach deszczu. Mimo to
w niedzielne popo³udnie na uroczystoœæ
przyby³o liczne grono osób, w tym tak¿e
zaproszeni goœcie, m.in. senator Ma³go-
rzata Adamczak, pose³ Wies³aw Szczepañ-
ski, przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych powiatu koœciañskiego oraz gminy
Œmigiel, a tak¿e cz³onkowie Œmigielskie-
go Towarzystwa Kulturalnego. Przybyli
równie¿ przedstawiciele instytucji oraz
organizacji ¿ydowskich. Krótk¹ modlitwê
w przek³adzie z jêzyka hebrajskiego na
polski odmówi³ naczelny rabin Wroc³awia
i Œl¹ska - Icchak Rapaport. Obecna by³a
równie¿ Eleonora Bergman – dyrektor
¯ydowskiego Instytutu Historycznego
w Warszawie, a tak¿e Alicja Kobus – prze-
wodnicz¹ca ̄ ydowskiej Gminy Wyznanio-
wej w Poznaniu oraz cz³onkowie tej Gmi-
ny. Pod macewami m³odzie¿ zapali³a sie-
dem symbolicznych œwiate³ pamiêci oraz
ósme, aby nie zapomnieæ. Delegacje oko-
licznych instytucji oraz organizacji z³o¿y-

³y wi¹zanki kwiatów.
Na kolejn¹ czêœæ pami¹tkowego ods³o-
niêcia lapidarium – do auli Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie –
zaprosi³a zgromadzonych prowadz¹ca
uroczystoœæ Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska – zastêpca burmistrza Œmigla.
Tam interesuj¹cy wyk³ad na temat histo-
rii ¯ydów w Œmiglu wyg³osi³ Dariusz
Czwojdrak. Uroczystoœæ uœwietni³ znany
ju¿ œmigielanom ze swoich koncertów
w kaplicy poewangelickiej zespó³ „Sha-
lom”. Na zakoñczenie mo¿na by³o skosz-
towaæ jab³ek z miodem, ryb oraz ciasta
upieczonego wed³ug tradycyjnego,
¿ydowskiego przepisu.
Powstanie lapidarium to wspólne przed-
siêwziêcie Urzêdu Miejskiego Œmigla
oraz Œmigielskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego. Inicjatywê tê wspar³a Fundacja
Wspomagania Wsi w ramach programu
Kultura Bliska.

Anita Kasperska
foto A. Kasperska
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ju ma kilka wyjaœnieñ. Prawdopodobnie
obyczaj pochodzi z dawnych czasów, gdy
zw³oki grzebano na pustyni. Zabezpiecze-
nie przed dzikimi zwierzêtami miejsca
pochówku poprzez u³o¿enie na nim ka-
mieni by³o wyrazem szacunku dla zmar-
³ego. Na groby nie przynoszono kwiatów
i zniczy, jednak przenikanie kultur zacie-
ra obecnie tê ró¿nicê.
Zasady judaizmu sprawiaj¹, ¿e na gro-
bach nie ma zdjêæ czy podobizn zmar³ych
(choæ czas i tu przynosi zmiany – nagrob-
ki ze zdjêciami czy p³askorzeŸbionymi
przedstawieniami postaci ludzkich mo¿-
na znaleŸæ na cmentarzu w Warszawie).
Mo¿emy natomiast spotkaæ siê z bardzo
bogat¹ symboliczn¹ ornamentyk¹. Rêce
z³¹czone w geœcie b³ogos³awieñstwa – to
symbol umieszczany na grobach Kohe-
nów, zmar³ych wywodz¹cych siê z biblij-
nego rodu arcykap³ana Arona. D³onie
w tym geœcie sk³adaj¹ rabini w czasie nie-
których modlitw. Powszechnie p³asko-
rzeŸbê b³ogos³awi¹cych d³oni spotkamy
na grobach rabinów i cadyków. Przechy-
lony dzban lub misa – ten symbol zdobi
groby zmar³ych pochodz¹cych z plemie-
nia lewitów (ha-Lewi), osób pe³ni¹cych
funkcje pomocników podczas modlitw.
Do ich zadañ nale¿a³o miêdzy innymi
czytanie w synagodze Tory oraz obmy-
wanie rabinom r¹k, do czego u¿ywano
dzbana i misy. Podwójne krzes³o lub rêka
trzymaj¹ca lancet to oznaczenie grobu
mohela, czyli osoby zajmuj¹cej siê obrze-
zaniem. Podwójne krzes³o nazywane jest
inaczej krzes³em proroka Eliasza, który
wed³ug tradycji przybywa na ka¿d¹ uro-
czystoœæ, by stwierdziæ wykonanie przy-
kazania. Skarbonka lub rêka wrzucaj¹ca
monetê do skarbonki – symbol umiesz-
czany na macewach osób znanych ze
swej dobroczynnoœci. Œwiece lub œwiecz-
niki to p³askorzeŸby wystêpuj¹ce na gro-
bach kobiet. W ¿ydowskiej rodzinie to
w³aœnie kobieta zapala szabasowe œwie-
ce. Z³amana œwieca stanowi odniesienie
do przerwanego ¿ycia. Korona – wyja-
œnienie tego symbolu tkwi w cytacie z Pir-
ke Awot: „S¹ trzy korony: korona Prawa,
korona kap³añstwa i korona w³adzy, ale
korona dobrego imienia stoi wy¿ej od
nich wszystkich”. P³askorzeŸbê t¹ umiesz-
cza siê zatem miêdzy innymi na grobach
rabinów czy osób darzonych du¿ym sza-
cunkiem. Lew stanowi znak plemienia
Judy, ludu Izraela, symbol potêgi, si³y, wy-
zwolenia i odkupienia. Na nagrobkach
nierzadko lwy podtrzymuj¹ koronê czy
zwoje Tory.
Ksiêgi lub szafy z ksiêgami jest oznacze-
niem grobu osoby uczonej w Torze i Tal-

mudzie lub sofera, czyli osoby przepisu-
j¹cej œwiête ksiêgi. Tablice przykazañ
jako symbol umieszcza siê na grobach
rabinów i nauczycieli, zaœ zwoje Tory na
grobach wybitnych rabinów i przywód-
ców religijnych. Gwiazda Dawida pocz¹t-
kowo nawi¹zywa³a do imienia Dawid, od
XX wieku rozpowszechniona tak¿e jako
emblemat ruchu syjonistycznego. Jedno-
ro¿ec jest symbolem cz³owieka sprawie-
dliwego i znakiem zbawienia. Jak g³osi
jeden z psalmów: ”I po³amiê ca³y róg nie-
godziwych, a róg sprawiedliwego siê
wzniesie”. Drzewa to symbole wielo-
znaczne. Palma zgodnie z cytatem z Ksiê-
gi Psalmów brzmi¹cym: „sprawiedliwy
jak palma” mo¿e odnosiæ siê do prawo-
œci zmar³ego. Drzewo jest tak¿e symbo-
lem ¿ycia i odpoczynku w raju. Drzewa
mog¹ te¿ oznaczaæ ¿a³obê. Na prze³omie
XIX i XX wieku popularne sta³y siê na-
grobki w formie z³amanego drzewa, co
mia³o nawi¹zywaæ do przedwczesnej
œmierci.
Czêste s¹ te¿ motywy animalistyczne,
przy czym maj¹ one znaczenie stricte
symboliczne. Odnosz¹ siê czêsto do
imion. I tak: lew oznacza imiê Arie, Lejb;
jeleñ– imiê Cwi, Hirsz; niedŸwiedŸ – imiê
Dow, Ber; wilk – imiona Zew, Wolf, Be-
niamin; owca – imiona Rachela, Rebeka;
go³¹b – imiona Taube lub Jona; ptak –
imiona Cipora, Fejgl. Przedstawienia
zwierz¹t mog¹ te¿ odnosiæ siê do cech
zmar³ego, w myœl cytatu z Miszny, mó-
wi¹cego: „B¹dŸ œmia³y jak lampart, lek-
ki jak orze³, r¹czy jak jeleñ, silny jak lew
do wype³nienia woli Ojca twego, który
jest w niebie”. Symbole zwierz¹t okre-
œlaj¹ te¿ czasem miesi¹ce: baran jest zna-
kiem miesi¹ca okreœlanego w kalenda-

rzu ¿ydowskim jako nisan (przypada na
dni marca i kwietnia); byk – miesi¹ca ijar
(dni kwietnia i maja).
P³askorzeŸby na macewach mog¹ nawi¹-
zywaæ te¿ do zawodu wykonywanego za
¿ycia. Do takich symboli zaliczamy wspo-
mniany ju¿ uprzednio lancet na grobie
mohela, gêsie pióro oznaczaj¹ce mace-
wê sofera, czyli osoby zajmuj¹cej siê
przepisywaniem Tory; wê¿a Eskulapa na
grobach lekarzy czy instrumenty mu-
zyczne na nagrobkach muzyków.
Pocz¹tkowo napisy na macewach by³y
wykonywane wy³¹cznie w jêzyku hebraj-
skim. Procesy asymilacyjne spowodowa-
³y jednak, ¿e od XIX wieku zaczê³y poja-
wiaæ siê epitafia w jêzykach u¿ywanych
w danym kraju. Standardowy uk³ad in-
skrypcji sk³ada siê z kilku charaktery-
stycznych elementów. U góry p³yty na-
grobnej widniej¹ hebrajskie litery PN,
stanowi¹ce abrewiaturê s³ów „po nikbar”
lub „po nitman”, co oznacza „tu pocho-
wany/a”. Poni¿ej z regu³y nastêpuje epi-
tet, okreœlaj¹cy cechy zmar³ego, typu:
„kobieta powa¿ana, szanowana i znacz¹-
ca”, „mê¿czyzna doskona³y i prawy”,
„mê¿czyzna stary i sêdziwy” czy „niewia-
sta cnotliwa”. Wspomniany epitet czasem
poprzedza cytat lub sentencja, na przy-
k³ad „odg³os p³aczu i lament nad œmier-
ci¹”, „strumienie ³ez pop³ynê³y z mych
oczu”.
Na starszych macewach nie znajdziemy
nazwisk, a jedynie imiona zmar³ych oraz
imiona ich ojców. Przez setki lat ¯ydzi
okreœlali to¿samoœæ imieniem oraz imie-
niem ojca. Dopiero w okresie zaborów
w³adze nakaza³y im przybranie nazwisk.
Polecenie to nie spotka³o siê jednak
z aprobat¹ ¯ydów. Nazwiska nadawali
urzêdnicy, za wymyœlenie dobrze brzmi¹-
cego nazwiska oczekuj¹c stosownej gra-
tyfikacji finansowej. ¯ydzi, którzy z ró¿-
nych powodów nie wnieœli odpowiedniej
op³aty, otrzymywali nazwiska oœmiesza-
j¹ce lub obraŸliwe. Nawet po zmuszeniu
¯ydów do u¿ywania nazwisk, napisy na
macewach dalej zawiera³y zapisy typu:
„Abraham syn (ben) Cwi” czy „Rebeka
córka (bat) Mordechaja”. Jeœli zmar³ rów-
nie¿ ojciec nieboszczyka, najczêœciej po
imieniu ojca nastêpowa³o sformu³owanie
„niech pamiêæ sprawiedliwego bêdzie
b³ogos³awiona”.
Na macewie nie umieszczano daty uro-
dzenia. Wiek zmar³ego okreœlano, pisz¹c:
„m¹¿ stary i sêdziwy”, „m³ody mê¿czy-
zna”, „wyrwana w m³odych latach”. Za-
wsze natomiast pojawia³a siê data zgonu,
podawana wed³ug kalendarza ¿ydowskie-
go.
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Nie jest ³atwo odpowiedzieæ na pytanie,
kim s¹ ¯ydzi. Stawiano je wielokrotnie,
choæby podczas ostatniego spisu ludno-
œci w 2002 roku. Jerzy Kichler, przewod-
nicz¹cy Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych
¯ydowskich w RP, stwierdza na ³amach
pisma ¿ydowskiego Midrasz: „¯ydzi s¹
w Polsce wspólnot¹ etniczn¹, po³¹czon¹:
œwiadomoœci¹ wspólnych przodków, wiê-
zów rodzinnych, wspólnej historii, solidar-
noœci spo³ecznej, zespo³u symboli, takich jak
Tora, Przymierze, menora, gwiazda Da-
wida, wspólnot¹ z pañstwem Izrael.”
Dlaczego definicja jest wa¿na? Otó¿ bez
jej przyjêcia trudno mówiæ o tym, kto
nale¿y, a kto nie nale¿y do mniejszoœci,
nie mo¿na zatem wypowiadaæ siê o tym,
jaka ta mniejszoœæ jest. Jerzy Kichler
mówi dalej, ¿e jeœli jako ¯yda uznamy
„cz³onka Towarzystwa Spo³eczno-Kultu-
ralnego ¯ydów w Polsce”, to mniejszoœæ
¿ydowska mo¿e byæ oszacowana na ok.
6 tys. osób. Gdy spojrzymy na definicjê
przynale¿noœci inaczej, mo¿emy uznaæ,
¿e ¯ydem jest „cz³onek Zwi¹zku Gmin
Wyznaniowych ̄ ydowskich w RP”. Wtedy
powiemy, ¿e mniejszoœæ ¿ydowska w Pol-
sce to oko³o 2 tys. osób. Gdy za³o¿ymy,
¿e to: „osoba o której wiadomo, ¿e jest
¯ydem i przychodzi ona przy ró¿nych oka-
zjach do organizacji ¿ydowskich”, to uzna-
my liczbê 1 tys. za realn¹. Jak przypomi-
na Kichler, wed³ug halachy, czyli ¿ydow-
skiego prawa religijnego, ¯ydem jest
osoba, której matka by³a ¯ydówk¹ lub
która przesz³a konwersjê na judaizm.
Jerzy Kichler dodaje tak¿e, ¿e prawdo-
podobnie osób posiadaj¹cych pozytywn¹
samoidentyfikacjê jako ¯ydzi jest w Pol-
sce od 20 tys. do 100 tys.

Mniejszoœci w Polsce – ¯ydzi
¯ydzi kojarz¹ nam siê czêsto z ubranymi
w d³ugie czarne p³aszcze (cha³aty) i jar-
mu³ki brodatymi mê¿czyznami. Taki ob-
raz przekazuj¹ niektóre ksi¹¿ki histo-
r yczne (opisuj¹ce wspóln¹ historiê
¯ydów i Polaków od œredniowiecza), ale
dotyczy on zaledwie niewielkiej czêœci
¯ydów. Obecnie w Polsce trudno znaleŸæ
osoby ubrane w ten sposób – ¯ydów sil-
nie zwi¹zanych z tradycj¹, wywodz¹cych
siê z rodzin chasydów (pojmuj¹cych ju-
daizm na sposób bardzo mistyczny).
¯ydzi byli zawsze zró¿nicowani, czêœæ
z nich by³a bardzo bliska tradycji, czêœæ
asymilowa³a siê z mieszkañcami pañstw,
w których osiedli. Niektórzy przy tym
pozostawali religijni, inni odchodzili od
wiary. Dawniej polscy ¯ydzi tak¿e byli
bardzo zró¿nicowani, ale ³¹czy³a ich
wspólna wielowiekowa to¿samoœæ.
Obecnie znaczna czêœæ polskich ¯ydów
to ludzie starsi, czêsto pamiêtaj¹cy cza-
sy II wojny œwiatowej, która dla nich by³a
czasem Zag³ady (Holokaust, Szoah).
M³odzi polscy ¯ydzi zrzeszeni s¹ g³ów-
nie w Polskiej Unii Studentów ¯ydow-
skich; s¹ tak¿e m³odzi, którzy chc¹ zo-
staæ ¯ydami, czyli przejœæ konwersjê na
judaizm. W ubieg³ym roku kilkanaœcie
osób dokona³o konwersji. ¯ydzi w Pol-
sce prowadz¹ wiele ciekawych projektów
kulturalnych – najwiêcej z nich odbywa
siê w Krakowie, Wroc³awiu i Warszawie.
Na pocz¹tku lata dawna dzielnica ¿ydow-
ska w Krakowie, Kazimierz, zamienia siê
w wielki Festiwal Kultury ¯ydowskiej.
Muzyka, taniec, wyk³ady, wernisa¿e,
warsztaty przyci¹gaj¹ wiele osób. We
Wroc³awiu odbywaj¹ siê coroczne „Spo-
tkania z kultur¹ ¿ydowsk¹ Simcha Art.”

Mo¿na pójœæ na koncerty w Synagodze
pod Bia³ym Bocianem, pokazy filmów,
warsztaty, dyskusje, wyk³ady.
W wielu miastach Polski, w wielkie œwiê-
to ¿ydowskie – Szabat (od pi¹tku po za-
chodzie s³oñca do soboty po zachodzie
s³oñca), otwieraj¹ siê synagogi, by pol-
scy ̄ ydzi oraz ich goœcie z ca³ego œwiata
mogli modliæ siê i jednoczeœnie byæ ze
sob¹. Niestety czasami jest to bardzo
ma³a grupa ¯ydów. II wojna œwiatowa,
a tak¿e okres przed ni¹ i póŸniejsze lata
komunistyczne przyczyni³y siê do wypar-
cia z pamiêci œwiadomoœci narodowej
i religijnej. Jedynie na œwiêta ¿ydowskie
– Purim (mo¿na go okreœliæ karnawa³em,
upamiêtnia ocalenie narodu ¿ydowskie-
go), Pesach (w okresie chrzeœcijañskiej
Wielkanocy, upamiêtnia Wyjœcie ¯ydów
z Egiptu), Szawuot (Œwiêto Plonów, upa-
miêtnia otrzymanie przez ̄ ydów Tory na
Synaju), Sukot (Œwiêto Sza³asów, zwi¹za-
ne z wêdrówk¹ Narodu Wybranego
przez pustyniê po wyjœciu z Egiptu), Jom
Kipur (Dzieñ Pojednania, ca³odobowy
post – tego dnia Bóg decyduje o losie

W zakoñczeniu inskrypcji umieszcza siê
s³owa, t³umaczone jako „niech dusza jego
bêdzie w³¹czona w wieniec ¿ycia wiecz-
nego” lub „oby dusza jego by³a zwi¹zana
w wêze³ku ¿ycia”.
Standardowa, prosta inskrypcja mo¿e
zatem brzmieæ: „Tu pochowany. Strumie-
nie ³ez pop³ynê³y z mych oczu. Mê¿czy-
zna sêdziwy, pan Dawid syn Abrahama,
pamiêæ sprawiedliwego niech bêdzie b³o-
gos³awiona. Zmar³ 5 Av 683 roku wed³ug
skróconej rachuby. Niech dusza jego
bêdzie w³¹czona w wieniec ¿ycia wiecz-
nego”.
Na ¿ydowskich p³ytach nagrobnych czê-
sto jednak znajdziemy bardzo kwieciste
i poetyckie epitafia.
„Tu pochowana niewiasta szanowna i za-
cna, by³a kamieniem wêgielnym; kim¿e
ta, która œwieci z wysoka jak zorza, ja-

œniej¹ca jak s³oñce, piêkna jak ksiê¿yc,
chwa³ê jej któ¿ zmierzy; pani Jentel cór-
ka czcigodnego, s³awnego, imiê jego zna-
ne w bramach, czcigodnego pana Cwi
Hirsza b³ogos³awionej pamiêci. Wysz³a
dusza jej w sobotê, w dzieñ gdy op³akuje
siê w modlitwie i p³aczu, narzekaniu i tre-
nie ¿a³obnym, 28 dnia miesi¹ca, w któ-
rym zosta³y pot³uczone tablice, które
by³y dane jako pierwsze, roku 486 we-
d³ug ma³ego rachunku. A zmar³a niech
spocznie w pokoju, prawdziwe wytchnie-
nie pod skrzyd³ami Boskiej Opatrznoœci.
Niech dusza jej bêdzie zwi¹zana w wê-
ze³ku ¿ycia.”
„Tu pochowana niewiasta szanowna i za-
cna, wszystkie jej czyny by³y uczciwe;
pani Ewa, córka naszego nauczyciela
pana Samuela, b³ogos³awionej pamiêci.
Dusza jej czysta wysz³a 18 adar roku 482
wed³ug ma³ego rachunku. Niech dusza

jej bêdzie w wêze³ku ¿ycia zwi¹zana.”
„Pomnik ten dla znakomitszego od z³ota
i szczerego z³ota. M¹¿ prawy, jaœniej¹cy
zosta³ wywy¿szony, strawa jego by³a
wspania³a dla wêdrowców w dzieñ i w no-
cy, oto ten pan Chaim, syna pana Judy
Lejba b³ogos³awionej pamiêci. Jego czy-
sta dusza wysz³a w sobotê 28 adar riszon
roku 486 wed³ug rachunku i od stworze-
nia. Niech dusza jego bêdzie w wêze³ku
¿ycia zwi¹zana.”
Warto wspomnieæ o oryginalnym zwy-
czaju wykonywania miniatur nagrobków.
Przechowywano je w domach, a w ka¿d¹
rocznicê œmierci (w jêzyku jidysz: jorcajt)
zapalano przed nimi œwiecê i odmawia-
no modlitwê.

Opracowanie: M.D. – na podstawie
tekstu K. Bielawskiego
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O kolejny rok starsza, ale jak zawsze
pogodna i skora do rozmowy jest najstar-
sza mieszkanka Œmigla Maria Rygulska.
Jubilatka 20 wrzeœnia ukoñczy³a 103 lata.
Pani Maria jest bardzo religijna i najchêt-
niej opowiada o swoich prze¿yciach du-
chowych. Lubi tak¿e wspominaæ minio-
ne lata i z ochot¹ opowiada o zdarzeniach
ze swojego ¿ycia, dzieciach, mê¿u i ciê¿-
kiej pracy, której w jej ¿yciu nie brako-
wa³o.
W tym roku w imieniu burmistrza Œmi-
gla ¿yczenia oraz urodzinowy bukiet do-
stojnej solenizantce przekaza³a Barbara
Firlej – zastêpca kierownika Urzêdu Sta-
nu Cywilnego. Pani Maria otrzyma³a od
niej równie¿ drewniany ró¿aniec przywie-
ziony z Betlejem.
Sêdziwa œmigielanka ma oœmioro wnu-
ków i czternaœcioro prawnuków.
Okolicznoœciowa msza œw. w intencji ju-
bilatki odby³a siê w dniu jej urodzin w ko-
œciele farnym w Œmiglu.

A. Kasperska

„Sto lat!” na 103 lata

Kr¹g Harcerzy Starszych Seniorów im.
Ks. Józefa Poniatowskiego Hufiec Œmi-
giel 6 wrzeœnia obchodzi³ piêtnast¹ rocz-
nicê powstania. Organizacja liczy 40
cz³onków, ale na jubileuszowym spotka-
niu w Soko³owicach wraz z zaproszony-
mi goœæmi zebra³o siê ponad 70 osób. Za-
proszenie przyjêli m.in. burmistrz Wik-
tor Snela, jego zastêpca Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska – honorowa przewod-
nicz¹ca obchodów, Jan Józefczak – prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej, harcmistrz
Halina Smól-Bor – przewodnicz¹ca Wiel-
kopolskiej Rady Harcerskich Krêgów Se-
niorów.
Rocznicowe obchody rozpoczê³a polowa

Piêtnaœcie lat minê³o
msza œw., po której nast¹pi³a czêœæ ofi-
cjalna. Jubileusz by³ okazj¹ do uhonoro-
wania zas³u¿onych dzia³aczy. Okoliczno-
œciowe odznaki, przyznane przez komen-
dantkê Hufca Œmigiel Magdalenê Sta-
chowsk¹, na wniosek Krêgu Harcerzy
Starszych Seniorów – „Harcerska S³u¿-
ba Wielkopolsce” – przyznano dwóm
druhom: prof. Eugeniuszowi Grysowi
oraz prof. Tadeuszowi Mendlowi, który
by³ nieobecny. Siedmiu najaktywniej-
szych dzia³aczy: dh harcmistrz Zbigniew
Grabowski – honorowy przewodnicz¹cy
Krêgu, druhowie podharcmistrzowie:
Romuald Wojciechowski i Jan Sobczak,
oraz druhna i druhowie przewodnicy:

cz³owieka) czy na Chanukê (radosne
Œwiêto Œwiate³ na pami¹tkê cudownego
ocalenia Œwi¹tyni Jerozolimskiej i naro-
du ¿ydowskiego) zbieraj¹ siê liczniejsze
grupy, by wspólnie œwiêtowaæ.
Polacy bardzo czêsto s¹ uprzedzeni wo-
bec ̄ ydów. Niektórzy ̄ ydzi ju¿ nawet nie
przyk³adaj¹ wagi do antysemickich na-
pisów na murach, niewybrednych ¿artów
opowiadanych w autobusach czy niena-
wistnych tekstów w prawicowych gaze-
tach. Z drugiej strony wiele osób w na-
szym kraju odnosi siê z sympati¹ do
¯ydów, interesuje siê kultur¹ ¿ydowsk¹.
Podstaw¹ ¿ycia religijnych ¯ydów jest

Tora – œwiêta Ksiêga otrzymana od Boga
(Adonai). Sk³ada siê z piêciu ksi¹g i po-
dobna jest do katolickiego Starego Te-
stamentu, jednak nie jest z nim to¿sama.
Warto zajrzeæ do ¿ydowskiej Tory i do-
wiedzieæ siê wiêcej na temat judaizmu.
W Krakowie rabin Sacha Pecaric z przy-
jació³mi z Fundacji Ronalda S. Laudera
przek³ada w³aœnie ca³¹ Torê na jêzyk
polski.
¯ydzi maj¹ bogat¹ symbolikê – menora,
czyli siedmioramienny œwiecznik od wie-
ków mówi o to¿samoœci ¿ydowskiej jej
w³aœcicieli. Magen Dawid – Gwiazda
Dawida, szeœcioramienna gwiazda po-
dobnie jak menora jest nieod³¹czna w ¿y-

dowskim œwiecie. Gwiazda ta jest umiesz-
czona na fladze pañstwa Izrael.
Jak poznaæ bli¿ej kulturê ¿ydowsk¹?
Wystarczy czytaæ, zajrzeæ do Internetu,
odwiedziæ synagogê – wiele z nich pe³ni
obecnie rolê muzeów, a kilka wci¹¿ jest
otwartych, odbywaj¹ siê w nich nabo¿eñ-
stwa. Warto zajrzeæ do „Historii ¯ydów”
(J. Bright), a tak¿e do albumu „¯ydzi
polscy. Dzieje i kultura” opracowanego
przez Mariana Fuksa, Zygmunta Hoffma-
na, Maurycego Horna i Jerzego Toma-
szewskiego.

Opracowano na podstawie art. Jacka
Olejnika

www.pomagamy.pl

Zbigniew Sadowski, Barbara Konieczna,
Bogdan Schulz i Tadeusz Tomaszewski,
otrzyma³o od burmistrza Œmigla i prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej listy z po-
dziêkowaniami za podtrzymywanie tra-
dycji i krzewienie harcerskich postaw.
Dla ca³ego Krêgu podziêkowania i gra-
tulacje przyj¹³ dh hm Andrzej Kluczyñ-
ski, obecny jego przewodnicz¹cy. Dalej
by³ czas na harcersk¹ biesiadê, okolicz-
noœciow¹ gawêdê, skosztowanie wyœmie-
nitej grochówki oraz wspólny œpiew przy
ognisku. Uroczystoœci zakoñczy³ harcer-
ski kr¹g.

Anita Kasperska
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Zwyciêsko zakoñczy³o siê Powstanie
Wielkopolskie 1918/19. Wielu uczestni-
ków tego wielkiego zrywu nadal jednak
bra³o udzia³ w dzia³aniach wojennych, ja-
kie toczy³y siê póŸniej na zachodzie
i wschodzie kraju. Definitywne zakoñcze-
nie walk i ostateczne ukszta³towanie siê
naszych granic spowodowa³o, ¿e uczest-
nicy dzia³añ powrócili do swoich miejsc
zamieszkania. Zadzierzgniête znajomoœci,
przyjaŸnie, wojenne prze¿ycia wyzwoli³y
potrzebê stowarzyszania siê powstañców
w organizacje, które dba³y o pamiêæ o mi-
nionych walkach, nios³y wzajemn¹ pomoc
tym, którzy jej potrzebowali.
 Ju¿ w styczniu 1922 roku powsta³o w Po-
znaniu Towarzystwo Uczestników Po-
wstania Wielkopolskiego 1918/19. Orga-
nizacji tej przewodniczy³ Czes³aw Meis-
sner. W Œmiglu 30 lipca 1922 roku zosta-
³o powo³ane Towarzystwo Powstañców
i Wojaków. Jego za³o¿ycielem i pierwszym
prezesem by³ Witold Jan £ukomski (1868-
1939). Towarzystwo od samego pocz¹tku
istnienia wykazywa³o du¿¹ aktywnoœæ.
W rocznicê powstania, 11 stycznia 1923
roku, zorganizowano piêkn¹ uroczystoœæ.
Dzieñ obchodu zosta³ poprzedzony ape-
lem o dekoracjê domów i zamkniêciem
sklepów od godz. 830 do 1100. W przed-
dzieñ uroczystoœci odby³a siê wieczorni-
ca, podczas której przemawia³ do zebra-
nych p. Fêglerski a nastêpnie chór Har-
monia zaœpiewa³ Rotê. Uczestnicy spotka-
nia mogli obejrzeæ przedstawienie „Stan-
ko powstaniec”. W drugiej czêœci wieczor-

Organizacje Powstañców Wielkopolskich w Œmiglu w okresie II RP

13 wrzeœnia dru¿yny z Hufca Œmigiel
spotka³y siê w ̄ egrówku na Œwiêcie Pie-
czonego Ziemniaka. Ju¿ tradycyjnie (po
raz pi¹ty) organizatorem harcerskiego
startu by³a 2. ŒDH „S³oneczna Groma-
da” im. Janka Bytnara Rudego.
Uczestnicy spotkania na miejsce zbiórki
dodarli rowerami. Harcerze uczestniczyli
w grze terenowej zorganizowanej przez
gospodarzy, w której musieli wykazaæ siê
sprawnoœci¹ fizyczn¹, wiedz¹ harcersk¹,
a przede wszystkim chêci¹ zabawy. Zu-
chy w tym czasie przygotowa³y okolicz-
noœciowy plakat oraz integrowa³y siê
podczas wspólnych zabaw sportowych
i pl¹sów. PóŸniej wszyscy sma¿yli kie³ba-
sy i piekli ziemniaki. Nastêpnie odby³o
siê ognisko obrzêdowe. Ka¿da z dru¿yn
zaprezentowa³a siê pozosta³ym, œpiewa-
j¹c piosenkê. W czasie ogniska zosta³y

Pi¹ty „Pieczony Ziemniak”

nicy przemówienie wyg³osi³ kpr. rez. Jan
Michalski, a po jego wyst¹pieniu zapre-
zentowano kolejny spektakl „Polska ju¿
wolna”. Na zakoñczenie zaœpiewano
„Bo¿e, coœ Polskê”. W drugim dniu ob-
chodów o godz. 830 odprawiona zosta³a
msza œw., a po niej uczestnicy udali siê
wraz z orkiestr¹ na cmentarz. Zakoñcze-
nie uroczystoœci mia³o miejsce na rynku,
gdzie zebrani zaœpiewali „Jeszcze Polska
nie zginê³a”. Podobny przebieg mia³y te
uroczystoœci w nastêpnych latach. 11
stycznia 1925 roku w ramach obchodów,
które mia³y miejsce w Strzelnicy, zapre-
zentowano sztuki teatralne „Szaleñcy”
oraz „W katedrze”. Po przedstawieniach
odby³a siê zabawa ludowa, a dochód z niej
przeznaczono na budowê pomnika „Wol-
noœæ” w Œmiglu. 8 stycznia 1926 roku to-
warzystwo zorganizowa³o pochód wraz
z orkiestr¹ na groby powstañców, znajdu-
j¹ce siê na miejscowym cmentarzu. Wie-
czorem w Strzelnicy uczestnicy uroczy-
stoœci mogli obejrzeæ przedstawienie
„W górê serca”, a po jego zakoñczeniu
wzi¹æ udzia³ w zabawie. 16 stycznia 1927

roku zaprezentowano publicznoœci sztu-
kê „Stary mundur” oraz Carscy bohate-
rowie”. W tym czasie Zbigniew £ukom-
ski by³ sekretarzem towarzystwa, W³ady-
s³aw Fêglerski skarbnikiem, a Ignacy Cie-
œla chor¹¿ym. W 1933 roku prezesem by³
ponownie Witold £ukomski, a uroczy-
stoœæ rocznicowa odby³a siê 15 stycznia.
Pochód na cmentarz przy koœciele œw.
Wita przeszed³ ulic¹ Lipow¹, a po po³u-
dniu w Strzelnicy odby³o siê przedstawie-
nie „Opieka wojska”.
25 lutego 1934 roku w kasynie p. Hoffy
mia³o miejsce zebranie za³o¿ycielskie
Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodo-
wych. Delegatem starosty w Koœcianie
by³ burmistrz Krzywinia Kabsch.
Uprzednio, 30 grudnia 1933 roku bur-
mistrz Œmigla pisa³ do starosty w Koœcia-
nie: „Cz³onkowie Zarz¹du Towarzystwa
i wiêkszoœæ cz³onków nale¿y do opozy-
cji, ale jego dzia³alnoœæ nie zagra¿a po-
rz¹dkowi publicznemu”.
W 1935 roku w sk³ad zarz¹du wchodzili:
prezes: Witold £ukomski,
z-ca prezesa: Feliks Zbierski,
sekretarz: Zbigniew £ukomski,
skarbnik: Edward Styza,
komendant: W³adys³aw Rosolski.
W 1938 roku ko³o œmigielskie wesz³o
w sk³ad Zwi¹zku Powstañców Wlkp.
1918/19. Warto na zakoñczenie wspo-
mnieæ, ¿e to w³aœnie towarzystwo by³o
inicjatorem budowy na cmentarzu gro-
bowca poleg³ych powstañców. Poœwiêce-
nia dokonano w 11 stycznia 1928 roku.

Jan Pawicki

og³oszone wy-
niki gry, rozda-
no nagrody i dy-
plomy. III miej-
sce zdoby³a 5.
DH im. Fran-
ciszka Ratajcza-
ka z Wilkowa
Polskiego, II 7.
HDWP „Sto -
krotka”, a miej-
sce I 9. GDH –
„Buki” im. Kazi-
mierza Wielkie-
go z Wielicho-
wa.
Gratulujemy zwyciêzcom, a wszystkim
uczestnikom dziêkujemy za œwietn¹ za-
bawê i zapraszamy za rok.
Dziêkujemy równie¿ sponsorom za po-

moc w organizacji harcerskiego startu.

Pwd. Anna £awniczak
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Lato tego roku by³o bardzo suche,
deszcze pada³y rzadko, stan wód w rze-
kach, stawach i jeziorach dramatycznie
siê obni¿y³. Przeje¿d¿aj¹c drog¹ z Gnie-
wowa do Gry¿yny wzd³u¿ zbiornika „Wo-
nieœæ”, mo¿na zobaczyæ, jak brak opadów
wp³yn¹³ na stan akwenu.

Zbiornik zosta³ wybudowany w latach
1978-82 na bazie naturalnych jezior: wo-
nieskiego, jezierzyckiego, wojnowickie-
go, witos³awskiego i drzeczkowskiego.
Jego zadaniem jest magazynowanie
wody na potrzeby rolnictwa, nawodnie-
nie stawów rybnych oraz ochrona prze-
ciwpowodziowa powy¿ej Koœciana.
Powierzchnia zbiornika wynosi 777 ha,
jego d³ugoœæ to prawie 13 km a szerokoœæ
waha siê od 200 do 1300 metrów. Oto-
czenie ca³ego zbiornika jest obszarem o
istotnym znaczeniu dla szeroko rozumia-
nego ptactwa - ¿yj¹ tutaj perkozy, zausz-
niki, b¹ki, kanie, krwawodzioby, ¿urawie,
rybitwy, remizy. Mi³oœnicy ptaków oble-
gaj¹ akwen, zaopatrzeni w lornetki i apa-
raty fotograficzne. Planowane jest objê-
cie tych terenów ochron¹ i utworzenie
rezerwatu ornitologicznego. Tam, gdzie
jest tak du¿y zbiornik wody, nad jego
brzegami sytuuj¹ siê oœrodki wypoczyn-
kowe i prywatne domki rekreacyjne.
Znajduje siê tutaj pla¿a z k¹pieliskiem
oraz przystañ Koœciañskiego Klubu
¯eglarskiego. Przez zbiornik przechodzi
znany szlak kajakowy, którym mo¿na
dop³yn¹æ a¿ do Warty. Zbiornik „Wo-
nieœæ” jest czêœciowym odtworzeniem
stanu sprzed wieków. Kronikarz Jan D³u-
gosz opisuje jezioro Wonieœæ, które roz-
ci¹ga siê od Osiecznej a¿ po Kurz¹ Górê
pod Koœcianem. Gospodarka wodna pro-
wadzona jest w cyklu rocznym: po okre-
sie zimowym od marca nastêpuje nape³-

„Zobaczyæ dno jeziora”

nienie zbiornika do maksymalnego po-
ziomu, nastêpnie woda jest spuszczana,
aby uzyskaæ rezerwê na wypadek powo-
dzi letniej. Od koñca wrzeœnia zbiornik
jest stopniowo opró¿niany.
Wraz z m³odzie¿¹ œmigielskiego gimna-
zjum wybraliœmy siê na rajd rowerowy,
aby zobaczyæ, jak wygl¹da odkryte dno
jeziora. Ruszyliœmy spod wiatraków
przez Koszanowo, obok wysypiska œmie-
ci do Bruszczewa i dalej przez Przysiekê
Polsk¹ i Star¹, Gniewowo, do ruin koœcio-
³a œw. Marcina w Gry¿ynie, gdzie m³o-
dzie¿ zapozna³a siê z legend¹ o brzozie
gry¿yñskiej. Z ruin zielonym szlakiem
udaliœmy siê w kierunku zbiornika „Wo-
nieœæ”.
Rowery zostawiliœmy przy drodze i dalej
udaliœmy siê pieszo, przedzieraj¹c siê
przez trzcinowisko w kierunku akwenu.
W tym roku jego widok robi przygnêbia-
j¹ce wra¿enie, niski stan wody ods³oni³
dno zbiornika pokryte pniami wyciêtych

drzew, widoczne jest tak¿e dawne kory-
to kana³u wyp³ywaj¹cego z Jeziora Wo-
nieskiego i resztki mostku ³¹cz¹cego
star¹ drogê z Gniewowa do Gry¿yny.
Ze zbiornikiem jest zwi¹zana legenda.
Pomiêdzy Jeziorem Wonieskim i Jezie-
rzyckim mo¿na zobaczyæ przewê¿enie,
wielkie kamienie, które jakby przypad-
kiem porozrzucane znacz¹ granicê tych
dwóch akwenów i tworz¹ niby most,
przez miejscowych zwany Czarci Mo-
stem. Budowê tego mostu zleci³ diab³om
dawny dziedzic okolicznych dóbr, a gdy
te zabra³y siê do pracy, jakiœ figlarz ko-
gut zapia³ i czarci ze strachu porzucili
pracê. Do Czarciego Mostu mo¿na dojœæ
z pla¿y w Dêbcu Nowym, ale tylko przy
niskim stanie wody.
Dziêkujê p. Piotrowi Andrynowskiemu
za pomoc w organizacji rajdu i opiekê nad
m³odzie¿¹.

Andrzej Weber

To szczególny rok dla mi³oœników histo-
rii. Œwiêtujemy 90. rocznicê wybuchu
Powstania Wielkopolskiego – zwyciê-
skiego powstania. W zwi¹zku z tym maj¹
miejsca liczne uroczystoœci, konferencje,
spotkania...
Uczniowie Gimnazjum w Starym Bojano-
wie mieli przyjemnoœæ uczestniczyæ
w VII Ogólnopolskim Zlocie Szkó³ i Har-
cerstwa nosz¹cych imiona bohaterów Po-
wstania Wielkopolskiego 1918 – 1919.
Uroczystoœæ odby³a siê we Wrzeœni pod
patronatem marsza³ka województwa

Gimnazjaliœci ze Starego Bojanowa we Wrzeœni
wielkopolskiego i wojewody wielkopol-
skiego oraz Kuratorium Oœwiaty w Po-
znaniu. Rangê uroczystoœci podnios³a
obecnoœæ goœci reprezentuj¹cych w³adze
administracyjne i kuratoryjne w Pozna-
niu.
Marta Dybska, Anna Fr¹ckowiak i Pa-
tryk Sekulski, którzy byli reprezentan-
tami naszej szko³y, mieli okazjê uczest-
niczyæ w warsztatach rekonstrukcji wy-
darzeñ historycznych oraz literacko –
poetyckich, a tak¿e inscenizacji teatral-
nej oraz obejrzeæ scenki batalistyczne

przedstawiaj¹ce bitwy Powstania Wielko-
polskiego.
Zlot rozpocz¹³ uroczystoœci zwi¹zane
z obchodami rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego. W najbli¿szym cza-
sie w naszej szkole bêd¹ mia³y miejsca
kolejne uroczystoœci, na które ju¿ dzisiaj
serdecznie zapraszam.

Joanna G³owacka-Wieczorek
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18 wrzeœnia, godzina 1045. Sala widowi-
skowa Centrum Kultury wype³niona po
brzegi. Publicznoœæ – uczniowie klas „0”-
III wraz z opiekunami – niecierpliwie
oczekuje pojawienia siê artystki. Zapro-
szenie z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Œmiglu przyjê³a Wioletta Piasecka.
Mieszkaj¹ca w dalekim Elbl¹gu autorka
pisze œwietne baœnie dla dzieci.(Wiêk-
szoœæ do wypo¿yczenia w naszej biblio-
tece, rozpoznacie po lœni¹cych, koloro-
wych ok³adkach z wizerunkiem przebra-
nej czarodziejsko pisarki.) Jeszcze lepiej
artystka potrafi siê ze sw¹ twórczoœci¹
sprzedaæ. W Œmiglu goœci³a w listopadzie
ubieg³ego roku. Poniewa¿ naszej widow-
ni nigdy doœæ Piaseckiej, ponowiliœmy
propozycjê spotkania. Przy okazji uk³o-
ny w stronê Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Koœcianie za wsparcie realizacji
pomys³u.
Na wystêp artystka przybra³a postaæ jed-
nej z licznie kreowanych przez siebie
wró¿ek…no i posz³ooo! Jaka tam z niej
³agodna, udawana wró¿unia? Ta czystej
krwi czarownica wykaza³a siê sztuczk¹,
co siê zowie. Nie³atwo przecie¿ utrzymaæ
w ryzach, skupiæ na sobie zainteresowa-
nie dwustuosobowej widowni, a dodatko-
wo wymóc na tej¿e o¿ywion¹ wspó³pra-
cê. Pani Wioletta, z czarami czy bez, zro-
bi³a to brawurowo. Porwa³a m³od¹, œmi-

Ró¿d¿kê zostawi³a na lodówce

Po raz kolejny rady so³eckie wsi ̄ egrów-
ko, ¯egrowo i Bielawy na terenie rekre-
acyjnym w ̄ egrówku 5 paŸdziernika zor-
ganizowa³y dla mieszkañców „Po¿egna-
nie lata”.
Boisko do pi³ki siatkowej, sto³y, ³awy,
grill, a ponadto b³êkitne niebo i piêkne
s³oñce – by³o wszystko, co gwarantowa-
³o dobr¹ zabawê. Nie zawiedli równie¿
zaproszeni goœcie: burmistrz Œmigla
Wiktor Snela, wiceburmistrz Wies³awa
Poleszak-Kraczewska, zastêpca przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla Stani-
s³aw Pawlak, skarbnik Œmigla Danuta
Marciniak oraz przewodnicz¹ca Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w ̄ egrówku Maria
Kupka. Kilka s³ów powitania z ust Bar-
bary £awniczak – kierowniczki tutejszej
szko³y – i impreza ruszy³a pe³n¹ par¹. Na
boisku rozegrano dwa mecze pi³ki siat-
kowej. Najpierw do walki stanê³y matki
i córki. Pomimo kilku treningów matki
przegra³y. Bardziej zaciêta walka toczy-
³a siê pomiêdzy ojcami i synami. Nie by³o

Po¿egnali lato

gielsk¹ publicznoœæ i cia³a pedagogicz-
ne równie¿. Nie doœæ, ¿e cudnie pisze te
swoje baœnie, to jeszcze ze spotkañ au-
torskich robi prawdziwy show, którego
nie przebije ¿adna dobranocka, ¿aden
serial telewizyjny, a nawet „Jak oni œpie-
waj¹”.
Dzieciaki bez zmru¿enia oka poddawa³y
siê sugestiom i bajaniom autorki. I choæ
gwiazda ubolewa³a, ¿e nieodzown¹, ma-
giczn¹ ró¿d¿kê zostawi³a w domu, na lo-
dówce – jak sprecyzowa³a, doskonale
poradzi³a sobie bez owego atrybutu. Zdo-
³a³a zaczarowaæ widowniê bezpoœrednio-
œci¹, ciep³¹ barw¹ g³osu i melodi¹ zda-
nia.
Przystêpnie opisywa³a proces tworzenia
oraz miejsca, w których siê temu odda-
je. Najlepsze pomys³y, jak siê zdaje, lêgn¹
siê w najbardziej prozaicznych niekiedy
warunkach i sytuacjach. Najwiêcej pra-
cy i wysi³ku wymaga³y nieliczne baœnie
biograficzne, które napisa³a. W tym oso-
biœcie opowiedziana na spotkaniu: „W po-
szukiwaniu szczêœcia. Baœniowa biogra-
fia Andersena”. Zagorzali mi³oœnicy: Bar-
bie, wszelkiej maœci wojowników, dino-
zaurów i innych pokracznych stworów
s³uchali baœni o ma³ym Hosiu Anderse-
nie a¿ mi³o. Obecnie Piasecka pracuje
nad ujêciem w baœniowe ramy ¿ycia
Marii Curie-Sk³odowskiej. Zobaczymy,

czy nestorkê polskiej nauki uda siê przed-
stawiæ równie atrakcyjnie. Czekamy nie-
cierpliwie i trzymamy kciuki.
Sprowokowana pytaniami dzieci, pani
Wioletta uchyli³a r¹bka tajemnicy z ¿ycia
prywatnego. Ma³ych ciekawskich intere-
sowa³o, czym siê od¿ywia,  ak¹ muzykê
lubi, tudzie¿ czym jeŸdzi pani pisarka.
Pod koniec spotkania autorka z zadziwia-
j¹c¹ cierpliwoœci¹ oferowa³a wszystkim
chêtnym zdobiony uœmiechniêt¹ buŸk¹
autograf, swoje ksi¹¿ki, po w miarê przy-
stêpnej cenie, oraz cudownie magiczny,
spe³niaj¹cy marzenia pierœcieñ, którego
móg³ dotkn¹æ ka¿dy. Tak na wszelki wy-
padek, ¿eby zadzia³a³o, autorka artyku-
³u przytknê³a palucha a¿ dwa razy.
Na os³odê rozstania biblioteka przygoto-
wuje konkurs czytelniczy, dotycz¹cy
twórczoœci pisarki. Ju¿ wkrótce zaprosi
do niego uczniów klas trzecich.

Kazimiera Styziñska

ju¿ tak ³atwo, i choæ m³odoœæ i tu zwyciê-
¿y³a, to dopiero w dogrywce. Uroczyste-
go wrêczenia pucharów i statuetek do-

konali burmistrz Œmigla i zastêpca prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla.
W tym czasie nie opodal boiska trwa³y
konkurencje sportowe dla dzieci, prowa-
dzone przez pracownice Centrum Kultu-
ry w Œmiglu i nauczycielki szko³y w ¯e-
grówku. Chêtnych do brania udzia³u
w konkurencjach by³o wielu, ale s³odkich
nagród starczy³o dla wszystkich. Dziêki
Florianowi Ajchlerowi dzieci mog³y po-
jeŸdziæ bryczk¹ oraz na oklep, co zawsze
stanowi dla nich wielk¹ atrakcjê. Œpie-
wem i gr¹ na akordeonie czas umila³
wszystkim Kazimierz £akomy. Nieza-
wodne panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w ¯egrówku zadba³y o to, by ka¿dy wró-
ci³ do domu nie tylko wypoczêty, ale i na-
jedzony – serwowa³y kie³baskê z grilla
i pyszny dro¿d¿owy placek.
Impreza mog³a siê odbyæ dziêki pomocy
piekarni „Towago” i sklepu „Kaja” Doro-
ty Gawron oraz Zenona Skorackiego -
radnego Rady Miejskiej Œmigla.

tekst i foto. M. D.
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Min¹³ kolejny rok intensywnej pracy, któ-
rej efekty M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
w Œmiglu postanowi³a przedstawiæ sze-
rokiej œmigielskiej publicznoœci. 28 wrze-
œnia, w niedzielne popo³udnie, na rynku
w Œmiglu odby³ siê kolejny Koncert Je-
sienny z jej udzia³em. Rozpocz¹³ siê po-
lonezem z filmu „Pan Tadeusz” w opr.
Marka Seyfrieda, pod batut¹ m³odego
dyrygenta Piotra B³aszkowskiego. Pod
jego kierunkiem orkiestra zagra³a tak¿e
Petersburger Schlittenfahrt w ar. Morti-
mera, Free World Fantasy – Jacoba de
Haana oraz Moment for Morricone. Po-
zosta³e utwory: The Skater`s Walk w ar.
Mortimera, Orginal Dixieland Concerto
- John Warrington, Szabasówkê, To by³y
piêkne dni, Hello Dolly oraz marsze, or-
kiestra wykona³a pod batut¹ kapelmi-
strza Jana Nowickiego. W imieniu bur-

Jesieñ z orkiestr¹

W ramach akcji „Sprz¹tanie œwiata” 20
wrzeœnia uczniowie Zespo³u Szkó³ w Cza-
czu wyruszyli na porz¹dkowanie swojej
miejscowoœci oraz pobliskiego lasu. Dzie-
ci z klas IV do VI zajê³y siê usuwaniem
œmieci na obszarze wioski, gimnazjaliœci
pod okiem mi³oœnika przyrody Bernar-
da Pawlisiaka sprz¹ta³y las w Prêtkowi-
cach i Kotuszu. Ponad siedemdziesiêcio-
osobowa grupa uczniów z opiekunami,
wyposa¿ona w worki oraz rêkawiczki,
uzbiera³a w ci¹gu dwóch godzin 12 wor-
ków œmieci. Na koniec pracy uczestnicy
akcji w lesie zasiedli przy ognisku w wi-
gwamie, gdzie sma¿yli kie³baski. W ocze-
kiwaniu na autobus uczniowie wyruszyli
w las, ale tym razem na grzyby. Z wypra-

Ziemia w naszych rêkach

mistrza Œmigla, który nie móg³ byæ na
koncercie, oraz publicznoœci orkiestrze
podziêkowa³a Danuta Marciniak – skarb-
nik Œmigla. Wrêczone kwiaty kapelmistrz
natychmiast przekaza³ na rêce Piotra

B³aszkowskiego, wyra¿aj¹c radoœæ i na-
dziejê, ¿e roœnie mu nastêpca.

M.D.

wy przywieŸli kilka wspania³ych okazów.
Podczas gdy starsze klasy czyœci³y ze
œmieci Czacz i las w Kotuszu, najm³odsi
uczniowie zmagali siê w szkole z wyko-
naniem plakatów na temat tegorocznej
akcji pt. „Ziemia w naszych rêkach”. Pra-
ce mo¿na obejrzeæ w holu przy wejœciu
do szko³y. Uczniowie maj¹ nadziejê, ¿e
takie akcje przypomn¹ wszystkim o tym,
¿e o nasze œrodowisko nale¿y dbaæ przez
ca³y czas, a nie tylko jeden dzieñ w roku.
Przyznaj¹ jednak, ¿e podczas tych jedno-
razowych akcji zbieraj¹ coraz mniej œmie-
ci, co z pewnoœci¹ œwiadczy o tym, ¿e z
roku na rok spo³eczeñstwo z wiêksz¹
trosk¹ podchodzi do otoczenia, w którym
¿yje.

Magdalena Sowa
fot. archiwum szko³y

Z okazji Dnia Ch³opca Samorz¹d Szkol-
ny zorganizowa³ konkurs „Najœmieszniej
przebrany ch³opak”. Jury bra³o pod uwa-
gê pomys³owoœæ, oryginalnoœæ, estetykê
przebrania oraz krótki opis postaci
uczestnika. Konkurs zosta³ podzielony na
trzy kategorie: klasy I-III, IV-VI szko³y
podstawowej i I-III gimnazjum. W I kate-
gorii zwyciê¿czyni¹ okaza³a siê „Cheer-
leaderka” z klasy III , w II kategorii mo-
delka „Wandzia Cep” z klasy V, a w III
„Doda” z klasy II gimnazjum. Nie zabra-
k³o równie¿ odpowiedniej muzyki. Nad

ca³oœci¹ imprezy
czuwa³a przewodni-
cz¹ca szko³y Monika
Konieczna , która
pe³ni³a tak¿e rolê
konferansjera.

Zespó³ Szkó³
w Bronikowie

30 sierpnia odby³y siê tu pierwsze od
wielu lat do¿ynki. S³oñce, zielona ³¹ka
i udekorowane sto³y wita³y przyby³ych
goœci. Uroczystego otwarcia do¿ynek
dokona³ so³tys Piotr Wasilewski, a dzie-
ci wyst¹pi³y w czêœci artystycznej przed-
stawiaj¹cej pracê rolników.
Nastêpnie zaproszono wszystkich do
wspólnego biesiadowania i zabawy, któ-
ra trwa³a do póŸnych godzin nocnych.
Organizatorzy dziêkuj¹ osobom, które
przyczyni³y siê do zorganizowania uro-
czystoœci.

M.D.

Do¿ynki
w Koszanowie

Dzieñ Ch³opca na weso³o
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Wielkopolski  Punkt  Informacyjny  EUROPE  DIRECT
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego, ul. Przemys³owa 46, 61-514 Poznañ

tel.: 061 658 07 40, fax: 061 658 07 39, e-mail:europe_direct@poznan.umww.pl

Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego
Burmistrz Œmigla

Zespó³ Europe Direct w Poznaniu
Dziekan Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

maj¹ zaszczyt zaprosiæ
na wielkopolsk¹ konferencjê organizowan¹ w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów

i Miast
Spo³ecznoœci lokalne i regionalne w procesach integracyjnych w Europie

21 paŸdziernika 2008 r. godz. 10.00
Centrum Kultury w Œmiglu ul. Koœciuszki 20

Program konferencji

Spo³ecznoœci lokalne i regionalne Wielkopolski w procesach integracyjnych w Europie

Miejsce: Centrum Kultury, ul. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel
Data: 21.10.2008 godz. 10:00 – 15:00

10:00 Rozpoczêcie konferencji
1. Burmistrz Œmigla
2. Kierownik Europe Direct Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego
3. Przedstawiciel UMWW

10:20 Sesja 1.
1. Prof. dr hab. Robert Kmieciak – prodziekan Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
2. Dr Magdalena Musia³ – Karg – S³ubFurt – jako szczególna forma wspó³pracy spo³ecznoœci lokalnych
3. Mgr Maciej Zawieja – radny miasta Poznania, przewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego – Proce-

dura obs³ugi inwestora-specjalne strefy ekonomiczne w Wielkopolsce
4. Mgr Adam Jaskulski – WNPiD UAM – Rola i miejsce samorz¹du terytorialnego w systemie zarz¹dzania –

multi-level governance

Moderacja: Miko³aj J. Tomaszyk, WNPiD UAM, OBiEE, ED,

12:00 Przerwa – w trakcie wystêp zespo³u dudziarzy.

12:30 Sesja 2.
1. Wyst¹pienia przedstawicieli w³adz samorz¹dowych województwa wielkopolskiego oraz liderów spo³ecz-

noœci lokalnych
2. Dr Przemys³aw Karg – Zarz¹dzanie funduszami unijnymi w UAM w S³ubicach.

13:15 Przerwa – w trakcie prezentacja lokalnych stowarzyszeñ i fundacji oraz partnerów konferencji.

13:45 Sesja 3. Warsztaty z zakresu pozyskiwania œrodków finansowych przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
1. Mgr Justyna Moniak, DKA Polska.

14:45 Zakoñczenie konferencji

Chêtnych do udzia³u w konferencji prosimy o wczeœniejsze zg³oszenie uczestnictwa (do 15 -10-2008 r.) - telefo-
nicznie pod numerem 065 5186 911 b¹dŸ osobiœcie w Urzêdzie Miejskim Œmigla pok. nr 26
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9 wrzeœnia – Œmigiel
Ok. 1700 policja otrzyma³a informacjê
o po¿arze w jednym ze œmigielskich
przedsiêbiorstw. Bardzo szybko ustalo-
no sprawcê – 18-letniego mieszkañca
Œmigla. Przyzna³ siê, ¿e jego pierwotnym
zamiarem by³o jedynie dokuczenie pra-
cownikom firmy. ̄ art mia³ polegaæ na po-
brudzeniu urz¹dzeñ i sprzêtu znalezio-
nym podczas pl¹drowania pomieszczeñ
smarem. Na odchodne podpali³ s³omê
w magazynie z paletami. Wszystko to zro-
bi³ z nudów.
Sp³onê³y sk³adowane w firmowym maga-
zynie palety. Dzia³anie wysokiej tempe-
ratury spowodowa³o uszkodzenie kilku
urz¹dzeñ produkcyjnych. Straty wyce-
niono na ok. 10 000 z³.
Za przestêpstwo to grozi osiemnastolat-
kowi kara nawet do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
11 wrzeœnia
Zatrzymano 23-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel, któremu przedstawiono zarzut
kilku w³amañ do altan ogrodów dzia³ko-
wych na terenie gm. Koœcian. Najczêœciej
³upem podejrzanego by³y artyku³y spo-
¿ywcze.
12 wrzeœnia –Czacz
Ok. godz. 1700 w jednym z punktów sprze-
da¿y artyku³ów u¿ywanych w Czaczu
z ekspozycji skradziono drewnian¹ szka-
tu³kê, pokrzywdzony wyceni³ straty na
ok. 1000 z³.
13 wrzeœnia – droga K5
Ok. godz. 1000 policja zosta³a powiadomio-
na o wypadku drogowym na krajowej pi¹t-
ce – fragmencie obwodnicy Œmigla.
Ustalono, ¿e jad¹cy w kierunku Leszna
Fordem Fiest¹ 74-letni mieszkaniec Po-
znania, po wyjechaniu z ³uku na prosty
odcinek drogi, straci³ panowanie nad
autem i przejecha³ na przeciwleg³y pas
jezdni, gdzie czo³owo uderzy³ w jad¹ce-
go w przeciwnym kierunku VW Polo,
prowadzonego przez 36-letniego miesz-
kañca powiatu wolsztyñskiego. W wyni-
ku poniesionych obra¿eñ kieruj¹cy For-
dem zmar³. Drugi z kierowców dozna³

Wspólny ratunek dla desperata
31 sierpnia, wieczorem, stra¿acy z Ko-
mendy Powiatowej PSP w Koœcianie zo-
stali poinformowani o nietypowym zda-
rzeniu. Na opuszczone budynki gorzelni
w miejscowoœci Przysieka Stara II (gm.
Œmigiel) wdrapa³ siê 22-letni mê¿czyzna
i zebranym poni¿ej zakomunikowa³, i¿
zamierza pope³niæ samobójstwo. Taki
w³aœnie stan rzeczy zasta³y s³u¿by ratow-
nicze, które przyby³y na miejsce – mê¿-
czyzna w wyraŸnej depresji po zawodzie
mi³osnym stoj¹cy na gzymsie budynku
na wysokoœci oko³o 10-12 metrów, powta-
rzaj¹cy z uporem swój zamiar oraz jego
powód. Stra¿acy oœwietlili teren dzia³añ
i podjêli czynnoœci zabezpieczaj¹ce, a po-
licyjni negocjatorzy starali siê przekonaæ
desperata do zmiany decyzji. Jednocze-
œnie wspólnie szukano drogi bezpieczne-
go dojœcia w celu kontrolowanego acz-
kolwiek niespodziewanego „zdjêcia”
mê¿czyzny z niebezpiecznego miejsca.
W miarê up³ywu czasu policjant prowa-
dz¹cy negocjacje sygnalizowa³, ¿e zamiar
pope³nienia samobójstwa powoli s³abnie,
ale jest kolejny k³opot... mê¿czyzna nie
wie, jak bezpiecznie zejœæ na ziemiê. Te-
raz to strach sparali¿owa³ jego ruchy.
W tym momencie do akcji wkroczyli stra-
¿acy. Nie by³o to jednak proste zadanie.
Od pocz¹tku wiadomo by³o, ¿e nie ma
mo¿liwoœci skorzystania z podnoœnika.
Stra¿acy musieli pos³ugiwaæ siê drabina-
mi przenoœnymi. Opuszczone budynki
by³y w bardzo z³ym stanie technicznym,
mury rozsypywa³y siê pod stopami ra-
towników. Jedyna droga dojœcia wiod³a
poprzez stare, zarwane dachy i kruche
mury. Stra¿acy wykonali szereg prac
wyburzeniowych w celu usuniêcia „nie-
pewnych elementów” i dotarli do nie-
szczêœnika. Po zejœciu mê¿czyznê prze-
kazano s³u¿bom medycznym. Tak wiêc
wszystko zakoñczy³o siê szczêœliwie.
Nam wypada ¿yczyæ, aby bohater tej hi-
storii, trafiony ponownie strza³¹ Amora,
zakocha³ siê tym razem z wzajemnoœci¹.

Wielki dym nad Przysiek¹
22 wrzeœnia po po³udniu wybuch³ po¿ar
w starej cegielni w Przysiece Polskiej.
Gasi³a go jednostka koœciañskiej PSP
oraz ochotnicy z Gry¿yny, Racotu, Œmi-
gla i Czacza.
Ogieñ najprawdopodobniej zaprószony
zosta³ podczas prac rozbiórkowych ce-
gielni.
Pali³y siê deski ze stropu i papa, dlatego
nie by³o strat, nie licz¹c kosztów gasze-
nia po¿aru.
www.koscian.psp.wlkp.pl

st³uczenia klatki piersiowej i miednicy,
badanie wykaza³o, ¿e by³ trzeŸwy.
Na podstawie wstêpnej oceny uszkodzeñ
pojazdów mo¿na domniemywaæ, ¿e 36-
latek prze¿y³ dziêki prawid³owo dzia³aj¹-
cej instalacji ochronnych poduszek po-
wietrznych. Si³a zderzenia pojazdów by³a
tak du¿a, ¿e po odbiciu od VW, Fiesta
zawis³a na barierze oddzielaj¹cej jezdniê
od pobocza.
Na czas oglêdzin miejsca wypadku na K5
zorganizowano objazd, przebiegaj¹cy
szlakiem „starej pi¹tki” przez Œmigiel.
 20 wrzeœnia – Œmigiel
Ok. 1045 policja otrzyma³a zg³oszenie o wy-
padku w Œmiglu na ul. Po³udniowej. Ze
wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e 44-letni
mieszkaniec Koœciana, kieruj¹cy Fiatem
Punto, wymusi³ pierwszeñstwo, doprowa-
dzaj¹c do zderzenia z KIA prowadzon¹
przez 26-letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel. W wyniku zderzenia obra¿eñ dozna-
³a 41-letnia pasa¿erka Fiata, która z ura-
zem klatki piersiowej i podejrzeniem
wstrz¹œnienia mózgu trafi³a do szpitala.
22 wrzeœnia – Stary Bia³cz
Policja otrzyma³a zg³oszenie o zdewasto-
waniu trzech samochodów osobowych
przy terenie budowy ruroci¹gu w okoli-
cach Starego Bia³cza. Audi 80, Citroen
ZX i Honda Civic mia³y liczne wgniece-
nia karoserii, otarcia pow³oki lakierni-
czej, uszkodzenia wystaj¹cych elemen-
tów pojazdu. Sprawczyniami zniszczeñ
okaza³o siê stado wypasanych na ³¹ce
nieopodal krów. Wandalki nie oszczêdzi-
³y pojazdów, powoduj¹c wiele uszkodzeñ.
Krowy by³y w³asnoœci¹ znajduj¹cego siê
w najbli¿szej wsi du¿ego gospodarstwa
rolnego. Z ustaleñ wynika, ¿e rogate to-
warzystwo najprawdopodobniej samo
wydosta³o siê z pastwiska. Samochody
przypadkowo znalaz³y siê na drodze stad-
nego marszu w poszukiwaniu obfitszego
¿eru. Stan samochodów po krowim prze-
marszu mo¿na okreœliæ jako op³akany.
Policja sprawdza, czy krowia szar¿a by³a
wynikiem zabronionych dzia³añ cz³owie-
ka. Je¿eli zdarzenie oka¿e siê losowym,
poszkodowanym pozostanie dochodze-
nie rekompensaty szkód w drodze postê-
powania cywilnego.
22 wrzeœnia – Œmigiel
Ok. godz. 1955 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 38-letniego mieszkañca Œmigla,
badanie wykaza³o 1,8 promila alkoholu
w organizmie zatrzymanego.
25 wrzeœnia – Œmigiel
Najprawdopodobniej w nocy na ul. Ogro-
dowej skradziono wk³ady lusterek par-
kuj¹cego tam VW Passata, wartoœæ skra-
dzionego mienia to ok. 320 z³.
www.koscian.policja.gov.pl

Stra¿ Po¿arna
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K r z y ¿ ó w k a

------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 10/08
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

------------------------------------

Pionowo
1. liœcie na jarzynkê
2. niekarny ¿o³nierz
3. du¿y, niezgrabny sprzêt
4. rondel obronny
5. czo³owe lub przynosowe
6. pustynny konwój
7. imiê Tella
8. z peronami
9. towarzystwo ochroniarzy

17. czerwona na byka
18. uœpienie chorego
20. z nich cz¹steczka
21. dziewiêciu muzyków
22. zaleta
24. zastój, sytuacja bez wyjœcia
25. g³ówna têtnica
26. imiê Malczewskiego
31. twierdza
32. œmiga na deskach
33. tyran
34. marka w³oskich samochodów
35. wybór króla
37. dzielnica Warszawy
38. gniazdo bobrów
39. filmowa kochanka
41. powieœæ Nabokova

Poziomo
1. egoista
6. sprzêt w kuŸni

10. kolczasta roœlina meksykañska
11. wspólnik
12. zwiniêty œledŸ
13. bagna
14. oty³oœæ
15. p³acz¹ce drzewo
16. drwina
19. przed postem
23. o¿ywianie rysunków
27. wyraz z³o¿ony z liter innego
28. imiê Makuszyñskiego
29. oparcie przy schodach
30 zabezpieczenie, opieka
33. b³onica
36. zaprawa do zupy
40. srebrna moneta
42. obrys
43. zimowe warzywo na surówkê
44. stolica Indii
45. czêœæ krzes³a
46. pistolet maszynowy
47. pierwszy protestant
48. sztuczne w³ókno
49. œnie¿yca z silnym wiatrem

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 10/8 brzmia³o: „Bruszczewo”.
Nagrodê – parasol z logo Œmigla – otrzymuje Irena Konieczna ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.

Instruktorka nauki jazdy szuka pracy.
tel. 693 099 444

Masa¿ leczniczy, limfatyczny, rehabilita-
cja (udary, urazy)
Tel. 0693 343 723, 0721 682 020

Przyjmê do pracy w wytwórni opakowañ
– W³oszakowice, tel. (065) 5 370 057.

Studentka matematyki udzieli korepety-
cji – szko³a podstawowa, gimnazjum,
œrednia. tel. 665 120 330

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Biuro rachunkowe, rozliczanie, ksiêgi
handlowe, podatkowe.
Sprawy pracowników
te. 603-048 877Sprzeda¿ trocin

tel. (065) 5 11 76 42

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762

Elektryk – 609 270 126

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039

Og³oszenia drobne

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••

Sprzedam platformê do ci¹gnika, kopar-
kê do ziemniaków, lekkie brony.
St. Bojanowo, ul. G³ówna 36 (rano i wie-
czorem).

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••
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Taki tytu³ nosi wystawa otwarta 1 wrze-
œnia w sali kameralnej Centrum Kultury
w Œmiglu.
Autorami wystawy s¹: Janusz Jaskulski
– dyrektor muzeum instrumentów mu-
zycznych w Poznaniu i artysta fotogra-
fik Zygmunt Gajewski.
Ekspozycja sk³ada siê w przewa¿aj¹cej
czêœci z fotografii przedstawiaj¹cych du-
dziarzy i zespo³y dudziarskie (nie tylko

Wielkopolska dudami stoi

17 wrzeœnia odby³o siê posiedzenie Rady
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej. Otworzy³ je przewodnicz¹cy Zyg-
munt Konieczny, po czym wyst¹pi³ prze-
wodnicz¹cy Komisji Rolnictwa Gminy
Koœcian Jan Szczepaniak. Poruszy³ on
g³ównie problem klêski suszy, który oka-

Izby Rolnicze obradowa³y

Na zaproszenie Oœrodka Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu do udzia³u w
turnieju pi³ki no¿nej zg³osi³y siê trzy dru-
¿yny. 4 paŸdziernika na boisku treningo-
wym przy stadionie spotka³y siê FC Œmi-
giel, Black Demons i Zielone Diab³y.
Mecze rozgrywano „ka¿dy z ka¿dym”, 2
x 15 minut. M³odzi pi³karze pokazali chêæ
sportowej walki oraz olbrzymie zaanga-
¿owanie. Sêdzia turnieju Hieronim Ogro-
dowczyk dba³ o grê fair play.

Turniej Pi³ki No¿nej Ch³opców Szkó³ Podstawowych „Dzikie Dru¿yny”

z Polski). S¹ te¿ publikacje na temat dud
wydane m.in przez Muzeum Instrumen-
tów Muzycznych w Poznaniu oraz dwie
miniatury – dudy bia³e, dudy czarne.
Przybyli na otwarcie wystawy goœcie
mieli okazjê wys³uchaæ kilku s³ów wpro-
wadzenia od autorów na temat dud i du-
dziarstwa nie tylko z naszego regionu.
Wystawa, na któr¹ wszystkich serdecz-
nie zapraszamy, czynna bêdzie do

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
Wykonuje firma

Centrum Badania S³uchu
APH - MED Warszawa

ŒMIGIEL
   15 paŸdziernika 2008 r.

w godz. 1000-1800

Miejsce badania:

Centrum Kultury (wejœcie E)
64-030 ŒMIGIEL ul. Koœciuszki 20

Zapisy: GCI tel.(0-65) 518-03-17

S³u¿ymy pomoc¹ w doborze
Aparatów s³uchowych

Zapraszamy osoby po 50 roku ¿ycia oraz osoby z niedos³uchem
Skuteczna pomoc dla niedos³ysz¹cych

21 wrzeœnia.
A. Sz.

za³ siê dominuj¹cym tematem posiedze-
nia. Mówiono o potrzebie budowy sztucz-
nego nawadniania, przechowywania
wody w zbiornikach wodnych, a tak¿e
o prawid³owym utrzymaniu rowów. Na
temat klêsk losowych g³os zabra³ m.in.
Stefan Boles³aw Ratajczak, proponuj¹c

stworzenie odrêbnego funduszu, z któ-
rego wyp³acane by³yby rekompensaty
dla poszkodowanych  rolników. Nastêp-
nie dyskusja toczy³a siê wokó³ takich te-
matów, jak podatek rolny, paliwo rolne
czy szkody ³owieckie.

M.D.

Pierwsze miejsce i z³ote medale otrzy-

W Nowej Wsi 21 wrzeœnia rozegrano
mecz siatkówki pomiêdzy paniami z miej-
scowego KGW pod wodz¹ Elizy Dolczew-
skiej i panami z Kó³ka Rolniczego, któ-
rym przewodzi³  Roman Wojtysiak.
Sêdzi¹ g³ównym meczu, a jednoczeœnie
fundatorem pucharu by³ radny powiato-
wy Stefan Stachowiak. Po zaciêtej rywa-
lizacji 25:21, 25:27, 10:25 zwyciê¿yli pa-
nowie z KR. Panie zapowiadaj¹ rewan¿
wiosn¹ przysz³ego roku.
Jak podkreœli³a Przewodnicz¹ca KGW,
a jednoczeœnie wiceprezes Gminnego
Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Œmiglu Eliza Dolczewska, trening bê-
dzie bardzo przydatny, gdy¿ w przysz³ym
roku panie zrzeszone w KGW zamierzaj¹
rozegraæ gminny turniej siatkówki, a ko-
³o w Nowej Wsi z takim zaanga¿owaniem
ma szanse zaj¹æ wysokie miejsce.

Eliza Dolczewska

Siatkówka na weso³o

mali zawodnicy dru¿yny Black Demons,
drugie miejsce – srebrne medale dru¿y-
na FC Œmigiel, trzecie miejsce – br¹zo-
we medale Zielone Diab³y.
Medale i czekolady wrêcza³ kierownik
OKFiR Zygmunt Ratajczak.
Dziêkujemy za udzia³ i zapraszamy do
gry w turniejach w 2009 r.
Zdjêcia mo¿na obejrzeæ na stronie
www.okfir.pl

¯.K-M.
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Jakub Wojciechowski reprezentuj¹cy
Klub Biegacza OKFiR Œmigiel osi¹gn¹³
du¿y sukces w organizowanej przez
MON imprezie  „Selekcja 2008”. Starto-
wa³ w niej ju¿ po raz trzeci.
W elitarnej imprezie opartej na meto-
dach rekrutacyjnych do wojskowych for-
macji specjalnych w tym roku udzia³
wziê³o 350 osób, a ukoñczy³o j¹ 19.
Najpierw w Tomaszowie Mazowieckim
odby³y siê eliminacje. Z 350 osób do piê-
ciodniowego fina³u w Drawsku Pomor-
skim wy³oniono 80. Ju¿ pierwszego dnia
fina³u odpad³o kolejnych dwadzieœcia
osób.
Poprzeczka zosta³a postawiona bardzo
wysoko. Godzina biegu, rower, godzina
marszu i znowu bieganie, potem p³ywa-

Przeszed³ selekcjê

Z powodu przed³u¿aj¹cego siê okresu
przyznania terenu na boisko sportowe
m³odzie¿ w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹
w po³owie lipca na placu gminnym obok
przystanku PKS w Bronikowie zorgani-
zowa³a tymczasowe boisko. Prace pole-

A jednak mo¿na

21 wrzeœnia 2008 r. odby³ siê w Œmi-
gli Pierwszy Turniej Pi³ki No¿nej dru¿yn
niezrzeszonych o Puchar senator RP
Ma³gorzaty Adamczak. Cztery dru¿yny
stanê³y do walki o to zaszczytne trofeum.
Po zaciêtej walce zwyciê¿y³a dru¿yna F.C.
Churagan – Eda Trans. Drugie miejsce
przypad³o D.H. Trans, trzecie zajê³a dru-
¿yna z Koszanowa a czwarte Picasso

Niedziela z Pani¹ Senator
Czacz. Po zakoñczeniu rozgrywek nast¹-
pi³o wrêczenie pucharów przez Pani¹
Senator Ma³gorzatê Adamczak, a na ko-
niec wszyscy zawodnicy otrzymali ciep³y
poczêstunek. Organizatorzy imprezy –
F.C. Huragan – maj¹ nadziejê ¿e impre-
za ta zagoœci na sta³e w kalendarzu im-
prez sportowych.

R.S.

nie i pokonywanie przeszkód tereno-
wych. Wszystko na czas, w dzieñ i w nocy.
Brak czasu na sen, czy wypoczynek.
Przyk³adowo, po godzinie drzemki og³a-
szany by³ alarm i znowu zaczyna³o siê
mnóstwo konkurencji. Pokonywanie
mostów linowych, bagien, p³ywanie pon-
tonem, jazda Rosomakami. Ca³y czas

z plecakiem. Spanie w miejscach przy-
godnych, tylko w œpiworach. Konkuren-
cje sprawdzaj¹ce wytrzyma³oœæ psy-
chiczn¹ i odpornoœæ na stres. Symulowa-
ne by³o uprowadzenie zawodników przez
terrorystów. Musieli wytrzymaæ skuci
kajdankami, w czarnych workach na g³o-
wach. Byli przetrzymywani w komplek-
sach budynków dla æwiczeñ jednostek
specjalnych.
I tak przez szeœæ dni.
Jakub Wojciechowski by³ jednym z dzie-
wiêtnastki, która ukoñczy³a „Selekcjê”.
W przysz³ym roku, niestety, nie wystar-
tuje, gdy¿ regulamin zabrania tego fina-
listom dwóch poprzednich edycji. Mo¿e
spróbuje jeszcze w przysz³oœci.
Gratulujemy i ju¿ teraz ¿yczymy powo-
dzenia.

M.D.

fot.M. Bielecki

ga³y na wytyczeniu boiska, wykonaniu
s³upków i przywiezieniu oko³o 90m pia-
sku, natomiast siatkê zakupiono z fundu-
szy radnego Jana Józefczaka. Jak bardzo
jest potrzebne naszej m³odzie¿y boisko,
mo¿na obserwowaæ codziennie, gdy od-
bywaj¹ siê turnieje pi³ki siatkowej, spo-
tkania towarzyskie, ró¿ne gry i zabawy.
Intensywnoœæ rozgrywanych meczy spo-
wodowa³a, ¿e nawieziony piasek zacz¹³
siê rozsuwaæ na boki. Znów m³odzie¿
podpowiedzia³a, ¿e nale¿y obsypaæ zie-
mi¹ obrze¿a boiska i obsiaæ je traw¹.
W porozumieniu z burmistrzem Œmigla
Wiktorem Snel¹ 6 wrzeœnia mieszkañcy
przywieŸli nastêpne 120 m3 ziemi z pla-
cu przy targowisku, aby umocniæ obrze-

¿a oraz wyrównaæ teren pod siatkê
ochronn¹.
Du¿ym zaanga¿owaniem w pracach wy-
kazali siê Roman Kubiak, Arkadiusz Ant-
czak, Piotr Sosiñski, Mateusz Œliwiñski,
Jakub Dworczak oraz Jan Fr¹ckowiak,
którzy za wartoœæ paliwa wykonali ca³¹
pracê zwi¹zan¹ z transportem ziemi.
S³owa uznania nale¿¹ siê tym, którzy
w dniu 10 wrzeœnia zjawili siê na boisku
nie po to, by rozgrywaæ mecze, ale wy-
równaæ przywiezion¹  ziemiê i wysiaæ tra-
wê Prace trwa³y do zapadniêcia zmroku,
a liczebnoœæ pracuj¹cych zaskoczy³a na-
wet tych, którzy sceptycznie odnosili siê
do pomys³u zorganizowania tymczaso-
wego boiska sportowego.

M.D.
Foto archiwum

W 27. Biegu Kazimierzowski na dystan-
sie 21 km wœród 147 zawodników starto-
wa³o trzech biegaczy OKFiR Œmigiel.
W kat. wiekowej 30 lat dziewi¹te miejsce
zaj¹³ Jakub Wojciechowski, w kat. 50 lat
Ireneusz Koller by³ ósmy. Najwy¿sz¹ lo-
katê – w kat. pow. 70 lat zaj¹³ Micha³

Bieg w Pobiedziskach Bieg Zb¹skich po raz
piêtnasty

28 wrzeœnia w Zb¹szyniu odby³ siê XXI
Bieg Zb¹skich. W tym pó³maratonie (21
km) ju¿ po raz 15. wzi¹³ udzia³ Micha³
Szkudlarek – biegacz Klubu Biegacza
OKFiR Œmigiel. Pan Micha³ zaj¹³ w swo-
jej kat. wiekowej (70 lat) I miejsce. Bieg
ukoñczy³o 127 zawodników.

M.D.

Szkudlarek. Pokonanie 21 km trasy nie
by³o ³atwe. Bieg pod wiatr na pagórko-
watym terenie stanowi³ nie lada wyzwa-
nie, a zwyciêstwo cieszy³o podwójnie –
by³o bowiem dla niego uczczeniem 75.
urodzin.

M.D.
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III turniej odby³ siê 28 wrzeœnia, jak za-
wsze w Morownicy. Piêæ dru¿yn: DH
TRANS, PICASO NADOLNIK, FC HU-
RAGAN, KOSZANOWO i gospodarze
ELEVEN TEAM MOROWNICA gra³o w
sk³adzie 6 zawodników w polu oraz bram-
karz, systemem ka¿dy z ka¿dym, czyli po
cztery mecze, trwaj¹ce 2 x 15 minut z 5
minutow¹ przerw¹.
Imprezê otworzy³ przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla pan Jan Józefczak – fun-
dator pucharów i statuetek.
Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród
odby³o siê w sali wiejskiej, gdzie panie
z Ko³a Gospodyñ przygotowa³y posi³ek
dla zawodników wraz z deserem – domo-
wym pysznym ciastem.
Wyniki turnieju: I miejsce – dru¿yna FC
Huragan, II m. – Eleven Team Morowni-
ca, III m. – Picaso Nadolnik, IV – Kosza-
nowo, V – DH Trans.
Zdobywcy miejsc I-III otrzymali pucha-
ry, miejsc IV-V statuetki, a wszystkie dru-
¿yny pi³ki. Sêdziowie: Hieronim Ogro-

14 wrzeœnia stadion w Œmiglu rozbrzmia³
poszczekiwaniami psów, spoœród któ-
rych jury mia³o wybraæ najsympatycz-
niejszego. Uczestników parady rejestro-
wano w trzech grupach: A – psy ma³e (28
zg³oszonych), B – psy œrednie (18), C –
psy du¿e (26). Zg³aszano i kundelki, i ta-
kie rasy jak szitzu, owczarek australijski,
posokowiec bawarski, alaskan malamu-
te, entlebucher i wiele innych. Do pó³fi-
na³u przesz³o 31 czworonogów: 11 z gru-
py A oraz po 10 z pozosta³ych grup.
W miêdzyczasie widzowie mogli podzi-
wiaæ pokaz umiejêtnoœci psów myœliw-
skich przygotowany przez Henryka Ku-
biaka.
Hodowcy ras myœliwskich zaprezentowa-
li swoich wychowanków od terierów
przez miêdzy innymi, jamniki, wy¿³y
i charty. Ka¿d¹ rasê przybli¿y³a Violetta
Dêbniak, podaj¹c jej krótk¹ charaktery-

III Pi³karski Turniej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla

III Wielka Parada Psów w Œmiglu

Zawodniczki reprezentuj¹ce bar wy
Uczniowskiego Klubu Spor towego
„VOLLEYBALL” Œmigiel 27 wrzeœnia
zainaugurowa³y rozgrywki w wielkopol-
skiej lidze m³odziczek. W pierwszym tur-
nieju, który odby³ siê w Poznaniu, nasze
dziewczêta rozegra³y dwa spotkania.
Mecz z gospodyniami zakoñczy³ siê zwy-
ciêstwem 2 – 0, mimo nie najlepszej gry
naszego zespo³u.

Inauguracja sezonu 2008/2009

dowczyk i Józef Szulc wybrali najlepsze-
go zawodnika turnieju, którym zosta³
W³odzimierz Rydlewski z dru¿yny FC
Huragan.
Organizatorami imprezy byli przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Œmigla, Oœrodek

Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Mo-
rownicy.
Zdjêcia z imprezy mo¿na obejrzeæ na
stronie OKFiRu www.okfir.pl

OKFiR

stykê.
Jurorzy wybrali trzy czworonogi z ka¿-
dej grupy do œcis³ego fina³u. Pozosta³o
tylko jedno trudne zadanie – wybraæ tego
najsympatyczniejszego. Tytu³ trafi³ do
Koksa – psa rasy flat coated retriever,
którego opiekunem jest Krzysztof £ako-
my; zaraz za nim uplasowa³ siê Denar –
sznaucer miniaturka – opiekun Krystian

KaŸmierczak, a trzecie miejsce zajê³a
Figa – labrador retriever, opiekunka Ka-
tarzyna Mulczyñska. W³aœciciele trzech
najsympatyczniejszych czworonogów
otrzymali puchary, dyplomy, flot, ksi¹¿-
ki i worki karmy dla swoich pupili. W³a-
œciciele psów, które zajê³y miejsca IV –
IX, odebrali karmê, ksi¹¿ki, dyplomy
i flot. Nagrody wrêczali: Wiktor Snela,
burmistrz Œmigla, Janusz Betting, prezes
Zwi¹zku Kynologicznego Oddzia³ Lesz-
no, Wies³awa Poleszak-Kraczewska, za-
stêpca burmistrza Œmigla.
Organizatorami imprezy byli burmistrz
Œmigla, Zwi¹zek Kynologiczny w Polsce
Oddzia³ Leszno, Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu, Centrum Kul-
tury w Œmiglu.

OKFIR
foto JCM

W drugim meczu przeciwnikiem by³a
utytu³owana dru¿yna ze Œrody Wlkp.
Pierwszy set zakoñczy³ siê ³atwym zwy-
ciêstwem naszych przeciwniczek. Dziew-
czêta mia³y problemy z przyjêciem bar-
dzo trudnej zagrywki rywalek. Drugi set,
du¿o lepszy w naszym wykonaniu, zakoñ-
czy³ siê zwyciêstwem dziewcz¹t ze Œrody
do 21, a ca³e spotkanie przegraliœmy 0 –
2. Pierwsze spotkania pokaza³y, jak du¿o

pracy jeszcze jest przed zawodniczkami,
ale jednoczeœnie dziewczyny udowodni-
³y, ¿e posiadaj¹ bardzo du¿y potencja³
siatkarski. 4 paŸdziernika czeka nas ko-
lejny turniej w Poznaniu, przeciwnikiem
bêd¹ dru¿yny Energetyka Poznañ oraz
Œrody Wlkp.

Ryszard Primel
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